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Wezoeken eennieuw soort

LORIANNE VAN GELDER

W
e hebben een au-
toriteitsprobleem
in hetWesten.
Het speelt al lan-
ger,maar het
wordt steeds nij-

pender. Leraren hebben geen autori-
teitmeer, ouders niet, politieagenten
niet en politici staan helemaal on-
deraan de ladder.
Wat te doen?Allereerst het boekAu-

toriteit vandeVlaamse klinischpsy-
choloog enpsychoanalyticus Paul
Verhaeghe (59) lezen. Verhaeghe is
eengeliefd engerespecteerddenker.
Toenhij vorig jaar eenpraatje hield in
DeBaliewashet buitendertig graden
en speelde Spanje tegenNederland
ophetWK inBrazilië. Dankomtnie-
mand, dacht de organisatie.Maar ze
haddenhet fout. Depopulair-weten-
schappelijke schrijver,met boekenop
zijn naamover identiteit (Identiteit,
2012) en liefde (Liefde in tijden van
eenzaamheid, 1998) heeft een trouwe
schare liefhebbers.
VoorAutoriteit,maandaggepresen-

teerd inParadiso, namhij de tijd om
deoorsprong vanautoriteit uit te zoe-
ken en–daaromduurdehet schrij-
ven vanhet boekwat langer – eenop-
lossing aan te dragen.

Nederlanders vinden vooral het
hoofdstuk over opvoeding en onder-
wijs interessant. Vlamingen spreekt
het deel over politici en autoriteit aan.
Hoe verklaart u dat?
“Ik denk datwe in Belgiëminder

problemenhebbenmet opvoeden en
onderwijs. En ik benwat bekender in
België, dus deVlaamse politici zul-
len zich eerder aangevallen voelen
doorwat ik schrijf.”

U schreef eerst over identiteit en hoe
diewordt gevormddoor ideologie.
Hoe kwamu van identiteit bij autori-
teit?
“Ik heb identiteit begrepen als een

samenspel van vier belangrijke ver-
houdingen ten aanzien van andere
mensen. De verhouding tegenover
het andere geslacht, tegenover de
andere gelijke, tegenover zichzelf en
haar of zijn lichaam,maar ook de
verhouding ten opzichte van de auto-
riteiten. De autoriteit bepaalt bijvoor-
beeld hoe je je tegenover het andere
geslacht kunt verhouden. De autori-
teit stelt de norm.”

Heeft u zelf een autoriteitsprobleem?
“Als student had ik het zeker. Ik be-

hoor tot de generatie studenten die
de straat op gingen omde klassieke
machtsverhoudingen omver te gooi-
en. Het heeft de universiteit her-
vormd. Datwas ook nodig.”
“Inmijn onderzoek zag ik dat in de-

ze tijd iets verkeerd loopt op het vlak
van autoriteit. De oplossingen die in
Europa de kop opsteken omautori-
teit te herstellen, gaan vooral over te-
rugkeren naar de conservatieve toe-
standen van vroeger. Datwillenwe
niet en het is ook dom. Ikwil inmijn
analyse andere oplossingen aandra-
gen. Het duurde even voordat ik een
alternatief had gevonden.”

Wat duurde langer: begrijpenwat au-
toriteit is of oplossingen vinden voor
ons autoriteitsprobleem?
“Toen ik het eenmaal begreep, aan

de hand vanhet essayWhat is autho-
rity van deDuits-Joodse filosofeHan-
nahArendt, had ik snel een oplos-
sing. Zij legt autoriteit uit als een
drieledige structuur: iemand onder-
werpt zich aan een ander, vrijwillig,
op basis van een geloof dat ze delen.
Dat geloofwas tot voor kort het patri-
archaat,maar daar gelovenweniet
meer in. Dat herstellen zou dus geen
goed idee zijn. De oplossing ligt in
het vinden van iets dat de plaats van
het patriarchaat kan innemen en dat

leg ik in handen van eenhele groep.”

Als u het heeft over autoriteit, heeft u
het niet overmacht, begreep ik.
“Macht is niet drieledig,maar twee-

ledig: iemandheeftmacht over ie-
mand anders omdat hij sterker of rij-
ker is en kan dus een gedwongen on-
derwerping opleggen. Enmacht is
uitgesteld geweld, er is altijd de drei-
ging.”

Maakt hetWesten een autoriteitscri-
sis door?
“Ik denk datwe verder zijn.We zit-

ten volop in de nieuwe oplossingen.
Veel stedenhebbenhet al begrepen:
zij gaan naar een bottom-updemo-
cratie, waarin de burgers zich organi-
seren. Natiestaten begrijpen het nog
niet. Diewillen een opgelegde parti-
cipatiemaatschappij en datwerkt
niet. Dat betuttelende is doorgesto-
ken kaart: jemoet het zelf doenmaar
krijgt de financiën en de autonomie
niet.”

Het onderwijs kampt ookmet een au-
toriteitsprobleem.Heeft het dat niet
ook aan zichzelf te danken, als een
uitvloeisel van de anti-hiërarchische
revolutie van de jaren zestig?
“Daarmoetenwemee oppassen.

De sixties krijgen tegenwoordig van
alles de schuld. Terwijl het autori-
teitsprobleemveel verder teruggaat,
tot aan deVerlichting. Nietzsche zei
al dat het christendomdood is,maar
dat zijn schaduwnog over ons valt.
In de jaren zestig verdween die scha-
duwen sinds tien jaar zijn de kerken
leeg.”
“Ook het onderwijs heeft afgere-

kendmet het patriarchaat,maar dat
is terecht. De denkfout diewordt ge-
maakt is dat autoriteit per definitie
patriarchale autoriteitmoet zijn. On-
derwijs en opvoeding zonder autori-
teit gaat niet,maar het hoeft zeker
geen patriarchale autoriteit te zijn.”

Kan dat niet, onderwijs zonder autori-
teit?

Paul Verhaeghe: ‘Natiestaten begrijpen het niet. Die willen een opgelegde participatiemaatschappij.’ FOTO CATHARINA GLOGOWSKI

De autoriteitscrisis
waarinwe lijken te
verkeren, is inwezen
een groeistuip, zegt
Paul Verhaeghe.We
zijn opwegnaar een
nieuwe, niet-
patriarchale vorm.
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‘Kinderen opvoeden
en onderwijzen
zonder hiërarchie,
dat gaat echt niet’



“Probeert u zich datmaar eens voor
te stellen: gaan die kindertjes zich-
zelf iets leren? Gaan ze vanzelf hun
medeleerlingen niet pesten? Zullen
ze vanzelf respect tonen voor kinde-
renmet een andere huidskleur of een
fysiek gebrek?Nee hoor. Je kunt niet
opvoeden zonder hiërarchie.”

Toch is het niet alsof het een bewust
proces is geweest omaf te rekenen
met alle autoriteit.
“Nee, er is ook geen schuldige aan

tewijzen. En dat patriarchaat, daar
moéstmeeworden afgerekend. Al-
leen al omdat de helft van de bevol-
king, de vrouwen, er onder leed.
Maar ermoet danwel een alternatief
komen voor die autoriteit. Een van de
pijnpunten in het onderwijs is dat
het beetje autoriteit dat er nog is bij
de leerkrachtenwordtweggenomen
door de ouders. Treedt een leer-
kracht streng op, dan staan de vol-
gende dag de ouders op de stoep, die
verhaal komenhalen bij de docent.
Zij nemen zo zijn autoriteit weg.”

Sommigemensen hebben van zichzelf
autoriteit.
“Dat is iets anders, dat is charisma-

tisch leiderschap, geen autoriteit. Als
een leiderwegvalt, valt de structuur
als een plumpudding in elkaar. Toen
PimFortuynwerd vermoord,was er
ook nietsmeer over van zijn partij.
Andersomwerkt het ook. Een domi-
nee heeft autoriteit vanuit zijn func-
tie,maar als hij uit die functiewordt
weggehaald, heeft hij zelf geen auto-
riteitmeer. Het domineeschap blijft
echterwel zijn autoriteit behouden.”

Wat is uwalternatief voor het herstel
van autoriteit?
“Vroeger lag de autoriteit van de

opvoeding bij de ouders. Demoeder
was veel aanwezig, de vader kwam
op een bepaalde tijd thuis. Nu zijn
beide ouders veel afwezig.Wie voed
er danhet kind op? Er is op zich niets
mismet naar de crèche gaan, die kin-
deren zijn vaak socialer,maar dat
kindwordtwel opgevoed door zes of
zevenmensen. Die groep is de nieu-
we autoriteit, op voorwaarde dat ze
allen geloven in dezelfde normen en
waarden. Daarmoet je afspraken
overmaken.”
“Zo zouden oudersmeer samen

met de school het kindmoeten op-
voeden, in plaats van elkaar te be-
strijden. Als de school andere opvat-
tingen heeft dan uzelf, verander dan
van school. Dat is echt de enige op-
tie. Voed een kind niet opmet veel
verschillende opvattingen, dat is niet
goed voor een kind.”

Steedsmeer ouders hebbenmoeite
met opvoeden.
“Kinderen hebben inderdaad vaker

moeilijkhedenmet autoriteit. Ze krij-
gen ontzettend veel vrijheid als ze
jong zijn enworden ineens beknot
als ze gaan puberen. Danworden ze
aangepakt viamacht, inperking,
dreigementen. En dan krijg je alleen
maarmeermoeilijkheden.”

Erwordt wel eens gezegd dat afkal-
vende autoriteit en aanzien samen-
hangenmet feminisering: van het on-
derwijs, de rechtspraak tot demedi-
schewereld.
“Men ziet ietswat correct is,maar

heeft de verkeerde verklaring. Het
heeft nietsmet een toename van
vrouwen temaken, het is vaak dat
die beroepsgroepen al bezig zíjn hun
autoriteit te verliezen. Het is een sek-
sistische verklaring en zij klopt niet.”

Paul Verhaeghe: Autoriteit
De Bezige Bij, 272 blz, €19,90.

Solidariteitsbelasting

Nederlandwordt nu ook over-
spoeld door vluchtelingen. Ge-

deeltelijk economische vluchtelin-
gen,maar vooralmensen die vluch-
ten voor een verschrikkelijke (bur-
ger)oorlog.Wemoetenmensen in
noodhelpen. Liefst zo veelmogelijk.
Elke euro diewe investeren in hulp
moetmaximaal rendement hebben.
Al dat geldmoet ergens vandaan ko-
men.
Het kabinet is nu onder deNeder-

landersmeevallers aan het verdelen,
zonder de kosten voor de opvang van
de vluchtelingen te hebben begroot.
Er komt dus eenmoment dat het ka-
binetweermoet bezuinigen. Dat gaat
altijd ten koste van de zwakkeren in
onze samenleving.
Daarom stel ik voor de kosten voor

de opvang van de vluchtelingen te fi-
nancieren door een verhoging van de
inkomstenbelastingen voor iedereen
diemeer verdient dan veertigdui-
zend euro. En dannaarmate het in-
komen stijgt een groter percentage.
Een solidariteitsbelasting. Geen ja-
loeziebelasting, zoals deVVDal snel
roept.
DeNederlandse armen kunnen die

paar euro nietmissen. Demidden-,
hoge en superhoge inkomenswel! De
mensen die het beter hebben getrof-
fen,moeten nuhunhart laten spre-
ken.

Tom Heijnen, Amsterdam

Asielzoekers

Ermagwerkelijk niets ten nadele
van de asielzoekersworden ge-

zegd. In het grootste opvangcentrum
voor vluchtelingen inDuitslandwor-
denmeisjes en vrouwendoormede-
asielzoekers verkracht. Ook is sprake
van dwangprostitutie. Er is ernstig
geweld tussenAlbanese bendes en
groepenuit Eritrea en Somalië.
In een uitgelekte brandbrief aan

politici kaarten vierwelzijnsorgani-
saties demisstanden aan. Volgens
hen beschouwendemannen alleen
reizende vrouwen als loslopend
wild. Ze betreuren dat de brandbrief
is uitgelekt, want neonaziforamaken
er gebruik van.
Waarommocht dat niet naar buiten

worden gebracht?Waaromben je
meteen eenneonazi als je dit af-
keurt?

Henk Hendriks, Amsterdam

Samsom socialist?

Diederik Samsompresteerde het
in een interruptie de heer Roe-

mer belachelijk temakenmet het SP-
voorstel de btwmet twee procent te
verlagen. Hijmaakte een treurige
vergelijkingmet de prijsverlaging als
je een Porsche koopt en een brood.
Een Porsche koop je trouwens niet el-
ke dag, dagelijkse boodschappen en
andere zaken, zoals kleding,meubi-
lair en dergelijkeworden ook regel-
matig aangeschaft en voor de gemid-
delde consument loopt dat behoor-
lijk op. Elke procent btw-verlaging
telt danmee.
Wat een geweldige volksvertegen-

woordiger hebbenwe toch in Sams-
om, hij snapt er echt niets van. Hij is
totaal besmetmet het VVD-neolibe-
ralisme.

Jaap Scholte, Castricum

Amstelhuis

Mooi artikel, donderdag inHet
Parool over het Amstelhuis,

wooncomplex voor ouderen.Mooie
huurwoningen,maar hoezo toploca-
tie? Alleen als je goed ter been bent
en je hele kennissenkring ook. Het
GVBdenkt daar toch anders over.
Waar blijft de tramhalte van lijn 3?
De enige tramdie voor de deur

stopte, iswegbezuinigd omdat de
werkendemens één of tweeminuten
tijdwinst had of zoiets. Zij kunnennu
tweeminuten langer slapen.

Helma Schreurs, Amsterdam
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en treffende zin uit het
onlangs verschenen
boekje vanGroenLinks-
leider Jesse Klaver:

‘Zelfs de grootste politieke talen-
ten staan somsmet demond vol
tanden.’ Klaver beschrijft dat hij
dit soortmomenten ook heeft
gehad. Dat adviseurs hemvroe-
gen: ‘waarom zit je in de poli-
tiek?’ en dat hij stilviel.
Het doet denken aan eenhisto-

risch interviewmet EdwardKen-
nedy in 1979, toen hij zich kandi-
daat stelde voor het president-
schap van deVS. Een bevriende
journalist van CBS legde hemde
vraag voor ‘Whydo youwant to
be president?’ Er volgde een stot-
terend antwoord, dat het begin
van zijn nederlaag inluidde.
Klaverwil voorkomendat hij

meegesleeptwordt in hetme-
ningencircus. Daaromheeft hij
in rap tempo een boek geschre-
venwaarin hij een oprechte po-
ging doet zijn visies te formule-
ren. Klaver is de aanklager van
het economisme, de termdie hij
heeft gemunt voor het reduceren
van politiek tot een rekensom.
Besturen beperkt zich dan tot
boekhouden voor gevorderden.
Klaver benoemt scherp de in-
vloed die het heeft op politiek:

‘strategische, opmacht geba-
seerde beslissingenworden
steeds vaker gepresenteerd als
administratieve regelingen.’
Hij illustreert dit door uitvoerig

stil te staan bij het functioneren
vanhet Centraal Planbureau
(CPB), dat alle plannen vanpoli-
tici toetst op haalbaarheid en ef-
fecten. Dankzij het voormalige
GroenLinks-Kamerlid Kees Ven-
drik kon de partij jarenlang de
toetsterreur vanhet CPB aan.
Klaver beschrijft beeldendhoe

hij in 2012 zijn eerste doorreke-
ningmaakt en aan de slag gaat
met een Excelsheetmet vierhon-
derd regels volmaatregelen en
regels. Het is goochelenmet ta-
bellen. Alles valt gunstig uit:
werkgelegenheid en de uitstoot
van Co2 bijvoorbeeld. Alleen
met onderwijs gaat hetmis.
GroenLinks investeert veel in
onderwijs,maar de bijdrage van
deze investering aan de econo-
mische groei is desastreus.
Klavermemoreert hoe in een

ander rapport van het CPBwordt
berekend dat zittenblijven de
overheid jaarlijks een halfmil-
jard ‘kost’, dus een grote behoef-
te aan leraren en klassen tot ge-
volg heeft. De betekenis van zit-
tenblijven krijgt geen enkele

aandacht. Terwijl herkansing in
het onderwijs essentieel is.
Bij het lezen vanKlavers analy-

se over de dominantie vanhet
CPB schietme een oud plan te
binnen.Waaromheeft Neder-
land geen twee CPB’s, zoals
Duitsland?Die inhoudelijkmet
elkaar concurreren –waardoor
hetwetenschappelijke, dus ook
ideologischedebat nietwordt ge-
elimineerd. Klaver schrijft in zijn
boek: ‘Hou vast aan je drijfveren,
aan jemissie en onderzoek deze

steeds opnieuw.’ Als hij woord
houdt en blijft schrijven, kan
Klaver uitgroeien tot een emi-
nent politicus: schrijven scherpt
het denken en voorkomt dat een
politiek leider door dewaan van
de dagwordt opgeslokt.

Jesse Klaver - Demythe van het
economisme, pleidooi voor nieuw
idealisme. De Bezige Bij,€17,90.
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